Zapraszamy Państwa do udziału
w imprezach na orientację.
W Oddziale Ziemi Gliwickiej PTTK w Gliwicach kilkanaście razy w roku organizowane są imprezy na orientację (ino).
Ich głównym organizatorem jest Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”.
Zapraszamy!!!

Już od roku 1967 (to już 51 lat!), kilka razy w roku organizujemy zawody na orientację w bliższych

lub dalszych okolicach Gliwic. W obecnych imprezach startują już dzieci i wnuki pierwszego i drugiego pokolenia uczestników. To najlepszy dowód na to, że nasze imprezy podobają się i wciągają. Nasza praca zaowocowała powstaniem nowych
grup uczestników i nowych środowisk organizatorów w Polsce, a nawet daleko za jej granicami.
Na czym polegają? Na odszukiwaniu w terenie miejsc wskazanych na mapie. Mapę i dodatkowe informacje otrzymuje
się na starcie od organizatora. W miejscach do odnalezienia znajdują się punkty kontrolne, a potwierdzenia z nich (samoobsługowo robione na karcie startowej) są dowodami przejścia trasy. Wybór trasy między punktami kontrolnymi należy wyłącznie do startującego, który analizując treść mapy wybiera najkorzystniejszy wariant.
Jakie są korzyści? Marsze, jazdy i biegi na orientację uczą dzieci i młodzież jak można praktycznie wykorzystać zdobyte w szkole wiadomości z geografii, wyrabiają zmysł orientacji w terenie, oswajają z terenem i wyrabiają poczucie pewności
siebie po znalezieniu się w obcym miejscu, rozwijają sprawność fizyczną oraz inteligencję, są dyscypliną uznawaną za jedną
z najlepiej
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w indywidualnej turystyce oraz w działalności harcerskiej, zaspokajają potrzebę przeżycia przygody i odkrycia czegoś nieznanego na co dzień, pozwalają na bardzo bliski kontakt z przyrodą.
Imprezy na orientację pozwalają na porównanie się z innymi, na rywalizację indywidualną i zespołową. Organizowane
są często, łączone w cykle i różne klasyfikacje na szczeblach klubowych, miejskich, regionalnych i wojewódzkich oraz ogólnopolskich i centralnych. Marsze na orientację są jedną z części Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego, zaś biegi na orientację wchodzą do dyscyplin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej. Przez wiele lat były
rozgrywane podczas Harcerskich Ogólnopolskich Zawodów na Orientację (HOZnO), a nadal - w wojsku. Od dawna w marszach i biegach studenci rywalizują podczas mistrzostw akademickich.
Zakres wiekowy jest bardzo szeroki – od około 10 lat do końca życia... Podczas mistrzostw świata weteranów w biegu
na orientację startują osoby w wieku ponad 90 lat! Podziały na liczne kategorie wiekowe i sprawnościowe pozwalają startować
uczniom i studentom oraz ich opiekunom i nauczycielom, kadrze naukowej i zawodowej, dzieciom i rodzicom a nawet wnukom
i dziadkom.
Nasze imprezy są okazją do zapoznania się z podstawami orientacji. Jedna z tras, o symbolu RK – krajoznawcza
przygotowana jest z myślą o zwolennikach spaceru z mapą i dla przeciwników rywalizacji, zespoły 15 osobowe, (trasa bez
klasyfikacji). Nadaje się także dla nowicjuszy i osób z małym doświadczeniem, których na życzenie instruktor na starcie przeszkoli z orientowania się na podstawie mapy i wspólnie przejdzie początkowy odcinek trasy. Dla tych, co czują się bardziej
pewnie z mapą w lesie, proponujemy trasy konkursowe (z klasyfikacją).
Z a p r a s z a m y – szczegóły zawarte są w regulaminach poszczególnych imprez!
Biorąc udział w imprezach na orientację można zdobyć Odznakę Imprez na Orientację (OInO).
Przy GKT „Cyrkino” istnieje Referat Weryfikacyjny tej odznaki.
Szczegółowe informacje znaleźć można na internetowej stronie Gliwickiego Klubu Terenoznawczego „Cyrkino” cyrkino.gliwice.pttk.pl
Organizatorzy z Gliwickiego Klubu Terenoznawczego „Cyrkino” z Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach
Ps. Zapamiętajcie ten znak

(w oryginale biało-czerwony, 30x30 cm) - jest to międzynarodowy symbol imprez na orientację

(tego znaku szuka się w lesie).
W roku 2018 r. odbędą się następujące gliwickie imprezy na orientację:
24-25.02.2018; Góra św. Anny – jubileuszowe L Zimowe Zawody na Orientację, na trasach pieszych, biegowych i orientacji
precyzyjnej,
19.04, 24.05, 14.06, 19.07, 16.08 i 13.09.2018; Gliwice – CXLVI÷CL Popołudniowe Biegi na Orientację „Pobino” [w 2018
mamy dwa jubileusze: cykl Pobino zaczął się 40 lat temu i będzie jego 150 edycja], XCI÷XCVI Popołudniowe Kolarskie
Imprezy na Orientację „Pokino” oraz XXXI÷XXXVI Popołudniowe Szybkie Orientacje Precyzyjne „Popekspres”,
na trasach biegowych, rowerowych i orientacji precyzyjnej,
10.11.2018; powiat gliwicki – XLIX Jesienne Marsze na Orientację, na trasach pieszych oraz VIII Mistrzostwa Gliwic
w Orientacji Precyzyjnej, na trasach orientacji precyzyjnej,
1.12.2018; okolica Gliwic – XLIX Barbórkowe Marsze na Orientację i XLIX Nocne Marsze na Orientację, na trasach pieszych.
Imprezy (oprócz Pobino i Pokino) zaliczane są do rocznych klasyfikacji cyklu Marszów na Orientację „Domino” (w roku
2018 - edycja 31).

